
Jeœli prowadzisz ma³¹ lub œredni¹ firmê, tworzysz nowe miejsca pracy dla mieszkañców wsi, 
realizujesz ciekawe pomys³y na rzecz lokalnych spo³ecznoœci wiejskich, w tym tak¿e w ramach 

Lokalnej Grupy Dzia³ania lub wykorzystujesz w prowadzonej dzia³alnoœci odnawialne Ÿród³a energii

zapraszamy do udzia³u w

 XV edycji ogólnopolskiego konkursu 
„Sposób na Sukces”

na najlepsze dzia³ania przedsiêbiorcze i spo³eczne na obszarach wiejskich

Do konkursu mog¹ byæ zg³aszane przedsiêwziêcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne 
tj. przedsiêbiorców, spó³ki prawa handlowego, 

jednostki samorz¹du terytorialnego: gminne, w tym z miast do 20 tys. mieszkañców oraz powiatowe
– wy³¹cznie w zakresie zwi¹zanym ze wspieraniem rozwoju przedsiêbiorczoœci, ; 
organizacje spo³eczno-zawodowe i bran¿owe rolników, organizacje pozarz¹dowe. 

Warunkiem udzia³u w konkursie jest lokalizacja przedsiêwziêcia w miejscowoœci licz¹cej 
nie wiêcej ni¿ 20 tys. mieszkañców.

W XV edycji konkursu oceniane bêd¹ inicjatywy zrealizowane w 2013 roku
i pierwszej po³owie 2014 roku.

Zg³oszenia mo¿na nadsy³aæ do 15 paŸdziernika 2014 roku na adres:
CDR w Brwinowie, ul. Pszczeliñska 99, 05-840 Brwinów z dopiskiem „Sposób na Sukces”

Szczegó³owe zasady udzia³u w konkursie oraz kryteria oceny przedsiêwziêæ 
zamieszczono w Regulaminie XV edycji konkursu

(regulamin i karta zg³oszenia do pobrania ze strony )www.cdr.gov.pl

Serdecznie zapraszamy do udzia³u w konkursie!
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Dodatkowe informacje: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; tel. 22/729 66 34 do 38 wew. 116, 145, 140

Patronat: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Organizatorzy konkursu:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we wspó³pracy z:

Kancelari¹ Prezydenta RP

Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

„Agrobroker” - Ubezpieczenia i Doradztwo

Polsk¹ Agencj¹ Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Stowarzyszeniem „Sposób na Sukces”

Patronat medialny:

Telewizja Polska S.A. Program 1

„Agro Serwis”

„Nowe ¯ycie Gospodarcze”

„Farmer”

„Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika”

„Gospodarz.pl - Twój Portal Rolniczy”
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Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³awa Komorowskiego
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